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ارائه ،چاپ يا انعكاس در شبكه هاي اطالع رسانيبا ذكر منبع بصورت استفاده تمام يا بخشي  از اين فايل 

.با هدف ارتقاي دانش دست اندركاران صنعت طيور بالمانع است 
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اهداف دوره

شرايطي را كه در آن پرسنل ممكن است در تماس با ويروس •
.انفلوانزاي مرغي قرار بگيرند توضيح داده مي شوند

روشهايي كه سبب كاهش خطر انتشار ويروس انفلوانزا در واحد •

.وگله داخل آن ميگردد توصيف مي شود
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راههاي در معرض قرار گرفتن با ويروس  
انفلوانزا

تماس مستقيم يا نزديك با پرندگان بيرون از فارمي كه شما  در آن •
:كار ميكنيد مثل

نگهداري پرنده�

وارد شدن به يك سالن مرغداري ديگر�

تماس نزديك با يك سالن مرغداري                                                      �
)لباس و كفش(مستقر در يك واحد ديگر

وسايل نقليه و تجهيزات مشترك آلوده�
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راههاي در معرض قرار گرفتن با ويروس  
انفلوانزا

نمايشگاه ها، حراجي ها، بازار هاي موقت ، مراكز بسته بندي  •
واماكن مالقات 

باغ پرندگان و باغ وحش هايي كه پرنده نگهداري مي كنند•

، غاز،بوقلمون و قرقاول اردكشكار •
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راههاي در معرض قرار گرفتن با ويروس  
انفلوانزا

تماس مستقيم با مكان هايي كه طيور زنده يا مرده در آنها بوده  •
:است

اماكن تبديل ضايعات، جمع آوري  و امحائ تلفات�

مناطقي كه كاميونهاي حمل طيور يا تلفات طيور تردد يا توقف �
مي نمايند
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راههاي در معرض قرار گرفتن با ويروس  
انفلوانزا

:مسافرتهاي خارجي•

سطح تهديد بستگي به وضعيت كشور يا ناحيه مورد مسافرت از نظر –
انفلوانزاي مرغي دارد
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راههاي در معرض قرار گرفتن با ويروس  
انفلوانزا

:مشاوران و پرسنل خدمات

هركسي كه وارد فارم مي شود بايد از پروتوكل ها و انتظارات مربوط به امنيت •
زيستي مطلع بوده و آنها را بفهمد 

دامپزشكان، متخصصان تغذيه، ماموران ادارات، نجاران، برقكاران، تعميركاران، �
.بازديد كنندگان و بازرسان

تمامي بازديدكنندگان خودي و غير خودي بايد دفتر ورود و خروج را با ذكر •
:تاريخ و ساعت امضا كنند

تاريخ آخرين تماس با پرنده هاي ديگررا اظهار نمايند�
همچنين اظهار نمايند كه بعد از آخرين تماس با پرندگان دوش گرفته و لباس �

خود را عوض نموده اند
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از آوردن ويروس به داخل واحد خودداري  
كنيد

قبل از ورود حتما دوش بگيريد•

لباس تميز پوشيده و يا از لباس سرتاسري و چكمه مخصوص •
فارم استفاده كنيد
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از آوردن ويروس به داخل واحد خودداري  
كنيد

بعد از دوش و تعويض لباس در منزل و قبل از ورود به فارم از  •

تماس با طيور و پرندگان وحشي خودداري نماييد
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از آوردن ويروس به داخل واحد خودداري  
كنيد

پرسنل و بازديدكنندگان•

وسايل نقليه را در ناحيه تعيين شده اي دور از فارم وسالن ها •
پارك نماييد

از پاك بودن داخل وسايل نقليه اطمينان حاصل كنيد•
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از آوردن ويروس به داخل واحد خودداري  
كنيد

تمامي تجهيزات و وسايلي كه دو طرف خط جداسازي فارم تردد  
:ميكنند

بايستي تميز و ضد عفوني شوند يا•

از يك مبدا تميز شناخته شده بيايند•

اشيا قيمتي را در خانه يا اتومبيل•

بگذاريد و با خود به فارم نياوريد  
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از آوردن ويروس به داخل واحد خودداري  
كنيد

اگر بيمار هستيد در منزل بمانيد•

بيماري را منتشر ننماييد•
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تردد بين واحدها

به حداقل رساندن تردد افراد بين واحدها•

:كاهش خطر درصورت تردد بين فارمها از طريق•

گرفتن دوش  –

تعويض لباس  –

تعويض كفش  –

جهت رفتن به واحد بعدي
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دوره بعدي

ادامه آموزش امنيت زيستي

بخش سوم
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